
NASCHOLING 2018 THEMA: TAAL, GEHOOR EN COGNITIE

KIND, TAAL & GEHOOR

De cursus Kind, Taal & Gehoor van het Language and
Hearing Center Amsterdam actualiseert en vergroot 
uw kennis op het gebied van de ontwikkeling van 
taal en gehoor bij kinderen. In deze reeks lezingen 
gaan ervaren audiologen, KNO artsen, (klinisch) 
linguïsten, logopedisten kinderpsychologen en 
onderzoekers in op actuele en relevante thema’s 
rondom diagnostiek en behandeling van taal- en 
gehoorproblemen bij jonge kinderen. Dit jaar wordt 
specifiek ingegaan op “taal, gehoor en cognitie”.

DOELGROEP
De cursus is relevant voor professionals die 
werkzaam zijn in het veld van de audiologie en/of 
logopedie. Dit kunnen audiologen en logopedisten 
zijn, maar ook (klinisch) linguïsten, spraak- en 
taalpathologen, psychologen, pedagogen, 
leerkrachten en ambulant begeleiders. 

KOSTEN EN ACCREDITATIEPUNTEN
Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVLF, NVKF 
en NVO/NIP. Kosten bedragen voor de gehele cursus 
€110 (€90 voor NVLF/NVKF leden) en voor één 
middag €60 (€50 voor NVLF/NVKF leden).

LOCATIE
Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit (de Boelelaan 
1105, 1081 HV Amsterdam); lokaal  HG10A00 (A-
vleugel 10e etage).

PROGRAMMA 2018
Houd de website https://www.vumc.nl/afdelingen/lhca/ in 
de gaten voor het uitgebreide programma

Donderdag 8 november 13.30-17.15 
“Cognitive referencing, de relatie tussen TOS en cognitie 
en slechthorendheid en cognitie”
Dr. Liesbeth Schlichting (onafhankelijk onderzoeker) 
thema: taalscores in vergelijking met scores op een 
intelligentietest
Dr. Margreet  Langereis en dr. Anneke Vermeulen 
(logopedisten en spraak-/taalpathologen Radboud UMC) 
thema: cognitie en schoolperformance bij slechthorende 
kinderen
Dr. Tinka Bröring-Starre (neuropsycholoog en GZ-
psycholoog medische psychologie, Amsterdam UMC 
locatie VUmc) casusbespreking over kinderen met TOS en 
slechthorende kinderen in relatie tot cognitie

Donderdag 22 november 13.30-17.15 “Slechthorendheid,  
executieve functies de klinische praktijk” 
Drs. Evelien Dirks (onderzoeker NSDSK) thema:  
slechthorendheid en executieve functies
Dr. Elke Huysmans (klinisch linguïst) en  drs. Marieke Lagro
(GZ-psycholoog en orthopedagoog)  Audiologisch Centrum 
Hilversum/Audiologisch Centrum VUmc) thema 
gespecialiseerde interdisciplinaire spreekuren

INSCHRIJVING & INFORMATIE
Voor meer informatie en om in te schrijven neemt u 
contact op met Alieke Breure (lhca@vumc.nl). 
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